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 J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestü-
letének 2011. február 23-án 11 órai kezdettel megtartott ülésérıl. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkıné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács 
Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, dr. Várnai Levente képviselık és Baranyai Attiláné dr. 
jegyzı. 
Horváth Melinda képviselı a 3. sz. folyó ügy tárgyalása közben, dr. Várnai Levente a 
közmeghallgatáskor érkezett meg. 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Söptei Józsefné alpolgármester. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Futó István könyvvizsgáló, Bakó István, a Városgondnokság 
vezetıje, Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat igazgatója, Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetıje, Sipos Tibor, a 
Celldömölki Mőszaki Szakközép és Szakiskola igazgatója, Dózsáné Balogh Viola, a 
Berzsenyi D. Gimnázium igazgatója, Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat 
igazgatója, Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyzı, Dummel Ottó, Orbán Dóra, Farkas Gábor 
osztályvezetık, Kiss Lilla belsı ellenır, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, továbbá 15 fı 
a lakosság részérıl. 
 
 Fehér László polgármester:  
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselı közül 8 fı jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Elmondta, hogy a 2011. évi pénzügyi tervezet a közmeghallgatás után kerül megtárgyalásra, 
és az addig nem tárgyalt folyó ügyekre a közmeghallgatást követıen térnek vissza, illetve 
kérte, hogy a meghívóban szereplı 1. és a 7. sz. folyó ügyeket utolsó napirendi pontként 
tárgyalják meg. 
Javasolta, hogy a képviselıtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint fogadja el. 
 
 NAPIREND: 
 
 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és 
 a két ülés között történtekrıl. 
 
  Elıadó: Fehér László polgármester 
 
  2./ Folyó ügyek 
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  1./ Temetıben urnafal, illetve temetkezési szokásoknak  
  megfelelı parcella létesítése. 
 
  Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 2./ Izsákfai sportöltözı és faluház mőködtetése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
  3./ Kossuth u. 10-12. társasház kérelme. 
 
  Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 4./ Belsı ellenırzési jelentés a Városi Televízió Celldömölk  
 Nonprofit Kft-nél végzett ellenırzésrıl. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 5./ Önkormányzati médiumok. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 6./ Új Széchenyi Terv keretében 2011-2013 közötti idıszakban  
 kiírásra kerülı pályázatok. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 7./ Pályázati Szabályzat módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 8./ A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt  
 stratégiája, a megyében és a régióban betöltendı várható  
 egészségügyi szolgáltatói szerepköre. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 9./ Ság hegyen lévı volt katonai objektum tulajdoni helyzete. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 10./ Területvásárlási kérelem. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 11./ Az alsósági, izsákfai városrészen postahivatal újranyitása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
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 12./ Mezıgazdasági rendeltetéső földterületek hasznosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 13./ Javaslat az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól szóló  
 önkormányzati rendelet alkotására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 14./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
 módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 15./ Soltis Lajos Színház támogatási kérelme a Norvégiai  
 nemhivatásos színházak világfesztiválján való részvételhez. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 16./ Önkormányzati biztosítás felülvizsgálata. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 17./ Támogatást megelılegezı hitel. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 18./ Belsı ellenırzési vezetı munkakör létesítése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 19./ Városközpont rehabilitáció. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 20./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése parkolók kialakítására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 21./ TISZASZOLG Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 22./ Rally verseny megrendezése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 23./ Cellenergo Kft ügyeirıl tájékoztatás. 
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 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 24./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Elıadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
  
  25./ Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási díjemelési  
  javaslat. 
 
  Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 26./ Téglagyári tó halászati joga. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
  
 Celldömölk város 2011. évi pénzügyi terve. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 A képviselıtestület a napirendet 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és 
 a két ülés között történtekrıl. 
 
  Elıadó: Fehér László polgármester 
 
  Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
  Fehér László polgármester: 
 
 A két ülés között történtekrıl az alábbiakban tájékoztatta a 
képviselıtestületet. 
Január 
28. A Soltis Lajos Színház Országos Színházi Találkozóját nyitotta meg. A kétnapos 

fesztiválon hazai és országhatáron túlról érkezett társulatok mutatkoztak be. 
 
Február 
2. A képviselı-testület tagjaival tartottak egyeztetést a költségvetést illetıen. 
 
3. Prof. Dr. Nagy Lajos, a Markusovszky Kórház vezérigazgató-fıorvosával egyeztettek 

az egészségügy átalakítását célzó Semmelweis-programmal kapcsolatban. 
 Ugyanaznap délelıtt dr. Veres András megyés püspökkel és Baranyai Attiláné dr. 

jegyzı asszonnyal tárgyaltak a bencés rendház hasznosításával kapcsolatban. Terveik 
között szerepel a parókia átköltöztetése, valamint múzeum kialakítása. 

 
4. A Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola szalagavatóján köszöntötte a 

városvezetés nevében a végzıs diákokat. 
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5. Délelıtt az I. Nemzetközi Vulkán Úszóversenyt nyitotta meg. A megmérettetésen 12 
egyesület száz sportolója vett részt. 
Délután a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Mozdulj! 
elnevezéső, a kistérség általános iskolásai számára szervezett sportvetélkedıjén adott 
át díjakat. 
Késıbb a Vulkán Sportegyesület elızı évi értékelı összejövetelére volt hivatalos. 
 

9. Haranghy Szabolcs professzorral a Kemenes Vulkán Park szakmai megvalósításával 
kapcsolatban folytatott egyeztetést, ahol a mőszaki osztályvezetı is részt vett. 

 
10. A Megyeházán egyeztetett Kovács Ferenc megyei közgyőlési elnökkel. 
 
11. A Vas Megyei Rendır-fıkapitányság beszámoló állománygyőlésén vett részt, ahol 

elismeréseket adtak át. 
 
12. A Városi Általános Iskola alsósági tagiskolájának szülıi munkaközösségi báljára volt 

hivatalos. 
 
14. A Celli HUKE taggyőlésén vett részt. 

Balogh Károly, a Magyar TDM Szövetség elnöke járt nála, egy pályázati lehetıséggel 
kapcsolatban egyeztettek. 
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tartotta soros ülését. 

 
15. Az Állami Számvevıszék kezdte meg ellenırzését, bemutatkozott az ellenırzést végzı 

szakember, Kiss Rita. 
  
17. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Hévízen tartott ülésén vett részt. 
 
18. A Vas Megyei Közgyőlés tartotta soros ülését. 
 
19. A Celldömölki Polgárırség éves közgyőlésén Nagyné Ferencz Myrtill képviselte a 

városvezetést. 
  
 A képviselıtestület a két ülés között történtekrıl szóló 
beszámolót 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
-A Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója azzal a kéréssel fordul a 
képviselıtestülethez, hogy az iskola területén található 7 db fa, amelybıl 3 nyírfa, 4 hársfa, 
kivágását engedélyezze a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026 számú pályázathoz kapcsolódó 
tanmőhelyépítés miatt. 
 
 A képviselıtestület a kérelmet 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján, a napirend során 
ismertetett szavazati arányokkal a következı határozatot hozta: 
 
 31/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület elfogadja a lejárt határidejő határozatok 
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 végrehajtásáról és a két ülés között történtekrıl szóló be- 
 számolót. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 a./ A képviselıtestület engedélyezi a Celldömölki Mőszaki  
 Szakközépiskola és Szakiskola területén található 3 db nyírfa és  
 4 db hársfa kivágását a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0026. számú 
 pályázathoz kapcsolódó tanmőhelyépítés miatt. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Bakó István, a Városgondnokság vezetıje 
   
 Határidı: azonnal 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Folyó ügyek: 
 
  1./ Temetıben urnafal, illetve temetkezési szokásoknak  
  megfelelı parcella létesítése. 
 
  Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
 
 32/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület felkéri a Városgondnokságot, hogy a 
 köztemetıben építsen 15 urnafülkébıl álló urnafalat az 

 önkormányzati temetı kapujától bevezetı út bal oldalán az  
útszegély és a zsidó temetı fala közötti szakaszra. 

 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
  Bakó István, a Városgondnokság vezetıje 
 Határidı: 2011. május 1. 
 
 6/2011.(II.24.) sz. rendelet a temetıkrıl és a temetkezés 
 rendjének helyi szabályairól szóló 19/2001.(IV.25.) sz. 
 rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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 2./ Izsákfai sportöltözı és faluház mőködtetése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét. 
 
 2./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Az egyesület képviselıje idıközben mindkét szerzıdést aláírta 
az Izsákfai Sportegyesület részérıl, megállapodtak az épület átadás-átvételének idıpontjáról. 
 
 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Képviselı, bizottsági tag nem lehet vezetıségi tag jogszabály 
alapján. Lónainé Kondics Zsuzsanna azt fogadta el, hogy részönkormányzati tagként lát el 
feladatokat, és nem egyesületi vezetıként. Elmúlt évben kb. 500 e Ft-ba került az Izsákfai 
Sportegyesület mőködése. Az önkormányzat nem fogja az egyesületek dolgait intézni, amikor 
annak lesz egy független vezetısége, onnéttól kezdve lehet a dolgokat rendezni. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Amennyiben a falu érdekében aláírta a szerzıdéseket Lónainé 
Kondics Zsuzsanna, akkor azt nem mondhatja a részönkormányzat vezetıje egy külsıs 
tagnak, hogy ezt nem teheti meg, mivel pillanatnyilag ı a bejegyzett vezetı. Ezzel 
kapcsolatban egy egyeztetést kell tartani a sportkör még hivatalban lévı vezetıivel, illetve aki 
helyette látná el ezt a funkciót, valamint a részönkormányzat vezetıvel.  
 
 5./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Nem az önkormányzat mőködteti a sportegyesületet, csak 
támogatásban részesíti. Izsákfán eddig a futballal kapcsolatos dolgokat részesítették elınyben, 
pedig a városrészben más feladatokat is meg lehetett volna oldani, pl. sok a rossz állapotban 
lévı út, járda, stb., de ez a korszak most lezárult. Nem szeretné, hogy egy részönkormányzati 
tag intézze a futballal kapcsolatos dolgokat. 
 
 6./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
  
 Az egyesületben lévı viszonyok nem tették lehetıvé, hogy 
ezeket a szerzıdéseket aláírják. Ezzel az aláírással a Városgondnokság elérte a célját, kiderült, 
hogy ki a törvényes, bejegyzett képviselı, aki összehívta az egyesület vezetıségét, úgy 
döntöttek, hogy a szerzıdést aláírják. Az egy másik kérdés, hogy a jelenlegi formájában nem 
szimpatikus az egyesület mőködése a képviselıtestületnek, azt lehet tenni, hogy kisebb 
összeggel vagy nem támogatja. Amivel még foglalkozni kellene és az elıterjesztésben még 
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szerepel, hogy a 2010. évben elvégzett főnyírások benzinköltségét a 2011. évi egyesületi 
támogatás terhére a képviselıtestület térítse meg a Városgondnokságnak. 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat 1./ pontja lerendezıdött, a szerzıdések 
aláírásra kerültek. Az Alsósági Sportegyesület a pályát nem tartotta rendben, ezért egy 
együttmőködés alapján, az önkormányzattól kapott támogatásból a CVSE vállalta a pálya 
karbantartási munkáit. Az Izsákfai Sportegyesület esetében, ha azt mondják, hogy a 
pályájukat ık tartsák rendben, aminek az összegét levonják a támogatásból, akkor a két 
egyesület nem egyformán mőködik. Ennek a pályának bizonyos költségét a Városgondnokság 
kifizette, ha azt akarják, hogy ez az egyesület ellehetetlenüljön, lehet azt mondani, hogy 
ezután ezeket a költségeket az önkormányzat fizesse ki, de akkor a 200 e Ft-os támogatás sem 
fog a rendelkezésükre állni. 
 
 8./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 A csapatnak legyen felelıs vezetıje, ne az önkormányzat 
mőködtesse. Nem az Izsákfai Sportegyesületet akarja megszüntetni, mert a városrésznek erre 
szüksége van, viszont a sport miatt ez a városrész az elmúlt években el volt hanyagolva. 
 
 9./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Elmúlt évben is sokat foglalkoztak ezzel a témával, amivel 
kapcsolatban belsı ellenırzési vizsgálatot is elrendeltek. A társadalmi szervezetek nem az 
önkormányzat szervezetei. A múlt évi támogatás utalásakor szembesültek azzal, hogy a 
cégbíróságon bejegyzett egyesületi elnök lemondott, megtartották a közgyőlést, ahol új 
elnököt választottak, akinek a mai napig nem történt meg a bejegyzése. Jelenleg a cégbírósági 
bejegyzésben Lónainé Kondics Zsuzsanna az ügyvezetıje a társadalmi szervezetnek. Ebben 
az esetben önkormányzati vagyonról van szó, amit nem lehet, hogy megállapodás nélkül egy 
társadalmi szervezet használjon. Ahhoz, hogy a szervezet helyzete normalizálódjon, jogi 
keretek között mőködjön, minden segítséget megadnak a Városgondnoksággal együtt, és erre 
kérik a részönkormányzatot is. Az izsákfai faluház több funkciót is ellát, így a felmerült 
költségek megosztását támogatja. A határozati javaslat 2./ pontját el lehet fogadni, az 1./ pont 
esetében pedig az egyesület mőködjön törvényesen és akkor nem lesz akadálya annak, hogy 
ezeket a dolgokat megoldják. 
 
 10./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 A cégbírósági bejegyzés ingyenesen kikérhetı. 
 
 11./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Az nem fordulhat elı, hogy olyan társadalmi szervezet kap 
támogatást, aki nincs cégbíróságon bejegyezve. Jelen esetben viszont megkapták a 
cégbírósági bejegyzést az elnök személyét illetıen, de ı lemondott, ezért nem akarta ezeket a 
dolgokat rendezni. Új személyt választottak, aki viszont nem került bejegyzésre, így került 
vissza funkciójába az az elnök, aki a cégbíróságon be van jelentve, aki ha a feladatot a 
továbbiakban is ellátja, akkor a mőködés ilyetén megoldott. 
 



9 

 

 12./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 Aki a szerzıdést aláírta az önkormányzattal, azzal felvállalta, 
hogy ı az egyesület elnöke. 
 
 13./ Fehér László polgármester: 
 
 Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1./ pontját azzal, hogy 
az önkormányzati támogatást akkor kapja meg az egyesület, ha az elnöki tisztség betöltésére 
vonatkozó végleges döntésrıl a képviselıtestületet tájékoztatják. A határozati javaslat 2./ 
pontjával egyetértenek. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a javaslat alapján 9 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 33/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

 a.,  
A képviselı-testület nem engedélyezi a 2011. évi támogatás 
kifizetését a Közösségi Sport és Kulturális Egyesület Izsákfa 
részére, addig amíg az Egyesület az elnöki feladatok további 
ellátásáról a képviselı-testületet nem tájékoztatja. 

 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 b., 

 A képviselıtestület felkéri a Városgondnokságot, hogy az 
izsákfai faluház könyvtár, valamint kulturális rendezvények 
lebonyolítására szolgáló helyiségeinek ingyenes használatára – a 
Polgármesteri Hivatallal a faluház egyéb helyiségeinek 
használatára vonatkozó idıszakkal azonos idıszakra - kössön 
szerzıdést, amely alapján a faluház teljes rezsiköltségének  
50%-át a Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtárnak 
kell viselnie. A költségeket a Kemenesaljai Mővelıdési Központ 
és Könyvtár költségvetésébe a Városgondnokság költségvetése 
terhére kell betervezni. 

 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Bakó István igazgató 
   Pálné Horváth Mária igazgató 
 
 Határidı: azonnal 
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  3./ Kossuth u. 10-12. társasház kérelme. 
 
  Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
  
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Mikor önkormányzati tulajdonban voltak a lakóházak, akkor 
megtörtént a társasházasítás, amit a Dunaholding Kft végzett el. A Kossuth u. 10-12. egy 
helyrajzi számon lévı épület, ezért egy társasházzá hozták össze, ami szerkezetében, 
közmőellátásában két külön álló rész. A tulajdonosok azt kérték, hogy ez a társasház váljon 
ketté, két külön társasházként funkcionáljon, aminek kb. 100 e Ft-os költsége van. Ebben a 
Városgondnokság nem dönthetett, ezért került a képviselıtestület elé a téma, kicsi a tulajdoni 
hányaduk, amit a Városgondnokság tud kezelni. 
 
 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A Városgondnokság a saját bevétele terhére oldja meg a 
kérelemben foglaltakat. 
 
 3./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Kérte a Városgondnokságot, hogy a Pityervár körüli részen 
tegyen rendet, győjtse össze az ott felhalmozódott hulladékmennyiséget, valamint a Posta 
elıtti bokrokat kellene megnyesni, mivel akadályozzák a járdán való közlekedést. 
 
 4./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 A hulladék illegális lerakása sok helyre korlátozódik 
Celldömölkön, aminek a megszőntetése, a szeméttelepre történı kiszállítása nagy terhet jelent 
számukra. Január 1. óta folyamatosan történik a nyesés, amit március 31-re szeretnének 
befejezni. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
  
 A taggyőlésen is felmerült az illegális hulladéklerakás 
problémája. Izsákfa városrészen a temetıvel szemben lévı hulladéklerakót nemcsak a temetıi 
hulladéknak használják, hanem ott sokféle szemetet elhelyeznek, ugyanez a helyzet a Ság 
hegy alatti hulladéklerakó esetében. Erre valamilyen megoldást kell kidolgozni, amelyben 
kéri a részönkormányzat segítségét is. 
 
 6./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Pityervárban konténer sincs kihelyezve, amiben győjthetnék a 
hulladékot, ezért szétszórják a szemetet. 
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 7./ Budai Bernadett képviselı: 
  
 Többször kellene a hulladékot elszállítani és akkor ilyen nem 
fordulhatna elı.  
 
 8./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Az izsákfai temetıi konténerrel kapcsolatos problémák 
megoldódnak, a Közútkezelı Kht képviselıjével, valamint a részönkormányzat vezetıjével 
helyszíni bejáráson voltak. Megnézték, hogy milyen feltételek mellett tudnak bejáratot építeni 
a temetıhöz, így a konténer a temetın belül, elzárt helyen biztosítaná a temetıi hulladék 
összegyőjtését, illetve a temetıvel szembeni oldalon „Szemetet lerakni tilos” tábla 
kihelyezésével próbálkoznak. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 A Huke Kft Felügyelı Bizottságának 4 tagja március végére 
szervez bejárást, elıterjesztés fog készülni a problémák lehetséges kezelésére. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 34/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület hozzájárul, hogy a 827. hrsz-ú,  Celldömölk, 
Kossuth u. 10-12. szám alatti társasház alapító okiratának 
módosításával két külön társasház (Kossuth u. 10. szám alatt és 
Kossuth u. 12. szám alatt) jöjjön létre. 
Az önkormányzat vállalja, hogy tulajdoni hányada arányában 
megtéríti az alapító okirat módosításával járó költségeket a 
Városgondnokság költségvetése terhére. 

   
Felelıs:      Fehér László polgármester 
                   Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
       Bakó István Városgondnokság vezetıje 
Határidı:    2011. március 31. 

  
 4./ Belsı ellenırzési jelentés a Városi Televízió Celldömölk  
 Nonprofit Kft-nél végzett ellenırzésrıl. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Kiss Lilla belsı ellenır: 
 
 Megtörtént az ügyvezetıi feladatok átadás-átvétele, valamint a 
Polgármesteri Hivatal részérıl a leltározás, hiányt nem állapított meg a leltárellenır. A 
Felügyelı Bizottság alakuló ülést tartott, ahol az elnök megválasztásra került, valamint 
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vállalták az ügyrend elkészítését. Javasolta, hogy évente 4 ellenırzést tartsanak, amirıl 
tájékoztassák a képviselıtestületet. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 35/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 

 
1./ A Képviselıtestület elfogadja a Belsı ellenırzési jelentést a 
Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelısségő Társaságnál végzett pénzügyi, szabályszerőségi 
ellenırzésrıl, valamint a 2010. évi önkormányzati támogatás 
elszámolásának felülvizsgálatáról készült Feljegyzést. 

 
2./ Lengyel László a 2010. évi beszámoló elıterjesztése során 
beszámol a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelısségő Társaságnál végzett pénzügyi, 
szabályszerőségi ellenırzésrıl készült Belsı ellenırzési 
jelentésben szereplı javaslatok és a 2010. évi önkormányzati 
támogatás elszámolásáról készült feljegyzésben szereplı javaslat  
megvalósításáról. 
 
3./ A Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelısségő Társaság Felügyelı Bizottsága 30 naptári 
napon belül Ügyrendet készít, amit a Bizottságok és 
Képviselıtestület elé terjeszt. 
 

Felelıs: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 

Határidı: azonnal 
  
 5./ Önkormányzati médiumok. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Bizottsági ülésen felmerült még, hogy a fıszerkesztıvel 
kapcsolatos munkáltatói jogokat a Kht ügyvezetıje gyakorolja, ne a képviselıtestület. A 
határozati javaslat 4./ pontjáról most nem döntenek, amikor a Városgondnokság irányába 
megtörténik a könyvelési feladatok átadás-átvétele, akkor kellene a könyvvizsgálói 
feladatokkal is foglalkozni. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a javaslat alapján 7 igen, 0 
nem, 2 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
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 36/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

1./ A képviselı-testület - mint az Új Kemenesalja alapítója - 
közös megegyezéssel megszünteti a lap fıszerkesztıjének 
Györéné Losoncz Andreának a feladat ellátására adott megbízását 
2011. március 1-tıl. 
2./ A képviselı-testület megbízza a polgármestert az Új 
Kemenesalja alapítója és a kiadója közötti megállapodás 
részleteinek kidolgozására. A képviselıtestület a lap felelıs 
szerkesztıjének kinevezésével kapcsolatos jogát a kiadó részére 
visszavonásig átadja. 
3./ A képviselı-testület elfogadja a Kemenesaljai Mővelıdési 
Központ és Könyvtár és a Városi Televízió Celldömölk 
Nonprofit Közhasznú Kft. közötti együttmőködési megállapodást. 
4./ A képviselı-testület jóváhagyja, hogy a 2010. gazdasági év 
lezárásáig a könyvelési feladatokat továbbra is az Irányadó 2007 
Kft. lássa el, és a beszámoló elkészítése után vegye át a 
könyvelési feladatokat a Városgondnokság. 
 

Felelıs: Fehér László polgármester 

Baranyai Attiláné dr. jegyzı 

Határidı: azonnal, illetve 2011. március 1. 
 
 6./ Új Széchenyi Terv keretében 2011-2013 közötti 
 idıszakban kiírásra kerülı pályázatok. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Javasolta, vizsgálják meg annak a lehetıségét, hogy a 
Rendelıintézetbıl minél több funkció kerüljön be a kórház területére, valamint, hogy a 
pályázathoz szükséges önrész biztosítását az intézmény tudná-e vállalni.  
 
 2./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Sok pályázat van, amivel a képviselıtestület tagjainak 
foglalkozni kellene, két pályázatfigyelıt fel kell kérni, hogy ezeket a pályázatokat nézzék át, 
amelyek 10%-os önrészt igényelnek, azokkal érdemes lenne foglalkozni. 
 
 3./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Nem a pályázatok benyújtásáról van szó, hanem a bizottság arra 
adott felhatalmazást, hogy azok elıkészítése kezdıdjön meg, ami további tárgyalásokat von 
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maga után. Támogatja, hogy ezek közé a kórház-rendelıintézet is bekerüljön, kérte a mőszaki 
osztályt vegye fel a kapcsolatot a kórház vezetésével. 
 
 4./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 A vasútállomás fejlesztésével kapcsolatos pályázat hol tart? 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Kıszeg városa nyert a régióban, Celldömölk a tartaléklistára 
került, amiben partnerek voltak, bizonyos költségeket felvállaltak. A MÁV részérıl kell azt 
eldönteni, hogy pályázatot kíván-e benyújtani ezzel kapcsolatban, amihez Celldömölk 
városnak is önrészt kellene biztosítani. 
 
 6./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban a 
támogatás mértéke 90%-os. A kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztésénél a tárgyi 
feltételek, vagy az orvosi ellátás fejlesztése lehetséges? 
 
 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Az épület fejlesztés nagyobb, a mőszerfejlesztés kisebb arányú. 
A kórház igazgatója egy egyeztetésen vesz részt, emiatt nem tud az ülésen jelen lenni, de a 
kérdést tolmácsolni fogja irányába. 
 
 8./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 Megkérdezte volna azt is igazgató úrtól, hogy történt-e 
szükségletfelmérés, mikor a rendelıintézetben történı rendelések esetében, a szakorvosi 
ellátásokkal kapcsolatban a szerzıdéseket megkötötték, mivel 1,5-2 órát kell várni a 
szakorvosokra. A betegek türelmével nem kellene játszani, pl. a szemészeten három rendelési 
idıpont van egy héten, hónapokat kell várni az elıjegyzés tekintetében. Nincs megfelelı 
szakorvosi ellátás. Nem volt célszerő a kórház területére bevinni pl. a belgyógyászatot, ezt is 
át kellene gondolni. A kórház igazgatónak legyen feladata, hogy mérje fel a szükségleteket, 
amiben ne csak az anyagi, hanem a betegek iránti lojalitás is vezérelje.  
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 A költségvetésben szerepel, hogy mekkora összegő OEP 
finanszírozást kap a kórház egy-egy feladat-ellátására, ezen keresztül az intézmény igazgatója 
orvosokkal kötött szerzıdést. Celldömölk város, mint fenntartó felvállalja-e, hogy több 
rendelési idıt, több orvos alkalmaz, amihez a költségvetésbıl támogatást biztosít, így az 
ellátás is több lesz vagy tudomásul veszik, hogy az OEP finanszírozásból ezt a feladatot 
tudják teljesíteni, ami nem jelent mindenki számára megelégedettséget. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 



15 

 

 37/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az Új 
 Széchenyi Terv 2011-2013 akciótervének alapján a következı 
 célokra kezdi el a projekt-elıkészítést: 

- Ipari Park fejlesztés 
- Izsákfa szennyvízkezelésének megoldása 
- Izsákfa-Alsóság közötti kerékpárút építése 
- Ivóvízminıség javítás 
- Vulkán fürdı üzemeltetésére alternatív energia hasznosítás 
- Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése 

  
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: azonnal 
 
 7./ Pályázati Szabályzat módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 38/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

 A képviselıtestület az elıterjesztés mellékletében szereplı 
tartalommal elfogadja a Pályázati Szabályzatot. 

 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: azonnal 
 
 8./ A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt  
 stratégiája, a megyében és a régióban betöltendı várható  
 egészségügyi szolgáltatói szerepköre. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 
 
 



16 

 

 39/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület 
 

a) támogatja a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit 
Zrt., a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház, a körmendi 
Dr. Batthyány Strattman László Kórház Kft. és az 
Önkormányzati Kórház Sárvár egészségügyi ellátórendszer 
területi integrációjának kialakítására irányuló együttmőködési 
szándékát,  
 
b) egyetért továbbá azzal, hogy az érintett kórházak dolgozzák 
ki az együttmőködési megállapodás tervezetét, s azt terjesszék 
az alapító, illetıleg fenntartó önkormányzatok soron következı 
közgyőlése, illetıleg képviselıtestületi ülése elé.  
 
Felelıs: Fehér László polgármester 
             dr. Farkas Péter igazgató  
 
Határidı: azonnal, illetve következı testületi ülés idıpontja 

 
 9./ Ság hegyen lévı volt katonai objektum tulajdoni helyzete. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 40/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület elfogadja a Vidékfejlesztési Minisztérium 
tájékoztatását, és lemond a 3750 hrsz-ú, állami tulajdonú terület 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésérıl. 

 
Felelıs:      Fehér László polgármester 
Határidı:   azonnal                

 
 10./ Területvásárlási kérelem. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete.  
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 Fehér László polgármester: 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 3 igen, 6 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 
 -Javasolta, hogy ezt a témát vizsgálják meg, járják körbe. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
 41/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

 A képviselıtestület ismételten napirendjére tőzi a Celldömölk, 
705. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területvásárlási kérelmet. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: következı képviselıtestületi ülés idıpontja 
 

 11./ Az alsósági, izsákfai városrészen postahivatal  
 újranyitása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 

 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 

 Ismertette az elıterjesztés lényegét. 
 
 2./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 Kérte a határozati javaslatot a postahivatal vállalkozásban 
történı mőködtetésének lehetıségével is kiegészíteni, mivel egy alsósági lakos már korábban 
is jelezte ezt a szándékát. Az további tárgyalás kérdése lenne, hogy a rezsiköltségek, stb. kit 
terhelnek.  
 
 3./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Bizottsági üléseken is tárgyaltak már arról, hogy vállalkozásban 
próbálják meg mőködtetni a postahivatalt. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Azzal egyetértenek, hogy az önkormányzat épületet tud 
biztosítani a postahivatal mőködtetéséhez, viszont annak fenntartási költségeit, alkalmazott 
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bérét nem finanszírozzák. Fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozóval, valamint a Magyar 
Posta Zrt-vel a további tárgyalások érdekében. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 42/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselıtestület jelen pénzügyi körülményei között nem 
 fogadja el a Magyar Posta Zrt alsósági-, izsákfai posta- 
 hivatalok újranyitására vonatkozó ajánlatát, amely szerint 
 a postahivatal épületének rezsiköltségei, illetve posta  
 alkalmazottjának bére és járulékai is az önkormányzatot 
 terhelnék. 
 
 2./ A képviselıtestület felkéri a város vezetését, hogy  
 tájékoztassa a Magyar Posta Zrt-t arról, hogy a város 
 támogatja ( pl. postahelyiséggel) megfelelı  érdeklıdı esetén 
 a postai szolgáltatások magánszemély útján történı ellátását. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 Határidı: azonnal 
 
 12./ Mezıgazdasági rendeltetéső földterületek hasznosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 43/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület a 2011/2012. gazdasági évben 10 %-kal 
megemeli a mezıgazdasági hasznosítású földterületek 
földbérleti díjait. 

 
Felelıs:  Fehér László polgármester 
  Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
Határidı: 2011. március 1. 

 
 13./ Javaslat az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól  
 szóló önkormányzati rendelet alkotására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Kérte, hogy a rendeletrıl tájékoztatás történjen az Új 
Kemenesaljában. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 
 7/2011.(II.24.) sz. rendelet a házasságkötések és egyéb  
 családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól. 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 14./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
 módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosítása. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Ismertette az elıterjesztés, valamint a rendelet-tervezet lényegét. 
Elmondta, hogy a rendelet tervezet 7.§ (4) bekezdésében elírási hiba történt, aminek 
figyelembevételével javasolja a rendelet elfogadását. 
 
 Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Kérte, hogy az Új Kemenesaljában ezzel kapcsolatban is 
történjen tájékoztatás. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı rendeletet alkotta: 
 
 8/2011.(II.24.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális 
 ellátásokról szóló 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 15./ Soltis Lajos Színház támogatási kérelme a Norvégiai  
 nemhivatásos színházak világfesztiválján való részvételhez. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 8 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
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 44/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület 2011. évi költségvetésének ismeretében nem 
tudja támogatni a Soltis Lajos Színház Norvégiai nemhivatásos 
színházak világfesztiválján való részvételét. 
Felkéri a Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár 
igazgatóját, hogy a lehetséges támogatók megkeresésében, 
illetve a színház elıadásainak propagálásával segítse az utazás 
anyagi forrásainak megteremtését. 

 
             Felelıs: Fehér László polgármester 
 
             Határidı: azonnal 
 
 16./ Önkormányzati biztosítás felülvizsgálata. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 Ha egy céggel jól mőködik a kapcsolat, akkor nem tud ezzel a 
dologgal mit kezdeni. Kérte bemutatni, hogy számszakilag mennyi biztosítási díjat fizetnek a 
bróker cégnek, azok az események, amelyek megtörténtek, azért mekkora összegő kártérítést 
kapott vissza az önkormányzat, és az az adott intézményhez eljutott-e. Javasolta, tegyék 
lehetıvé, hogy bármely biztosító adhasson ajánlatot, amihez az önkormányzat az adatokat 
adja meg.  
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Egy cég kereste meg hivatalosan az önkormányzatot, javaslatot 
tettek a szerzıdés felülvizsgálatára, amire árajánlatot is adtak. Ez ismételten visszakerül a 
képviselıtestület elé, amennyiben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, bárki benyújthatja 
pályázatát. Ez a téma mindenképpen visszakerül a testület elé, kötelezettséget nem jelent 
számukra. 
 
 3./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Három káresemény – villám-, vihar-, és betöréskár - történt az 
elmúlt években. Mindhárom esetben a biztosító az általuk benyújtott számlák szerzıdés 
szerinti összegét kifizette, a pénz a Városgondnokság számlájára megérkezett. Az elcsúszásos 
baleseteknél a tárgyalásokon a biztosító képviselıje személyesen megjelent. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 8 igen, 1 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
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 45/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület megbízza a B.B.C. Biztosításközvetítı 
Bróker Centrum Kft.-t (Gyır, Corvin u. 9.), hogy szerezzen be 
ajánlatokat az önkormányzati vagyon biztosítására vonatkozóan. 
Ennek áttekintését követıen dönt az alkuszi megbízásról.  
 
 Felelıs:  Fehér László polgármester 
                Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
Határidı:  következı testületi ülés 

 
 17./ Támogatást megelılegezı hitel. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét.  
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 46/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület jóváhagyja a 200 millió Ft összegő támo- 
 gatás-megelılegezı (átmeneti) hitel felvételét fél éves futam- 
 idıre. A képviselıtestület a benyújtott ajánlatok közül a legjobb 
 ajánlatot adóval köt szerzıdést. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: azonnal 
  
 18./ Belsı ellenırzési vezetı munkakör létesítése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
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 47/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselı-testület: 
1. engedélyezi, hogy a belsı ellenıri státusz belsı 
ellenırzési vezetıi státusszá alakuljon át, 
2. felkéri a jegyzıt a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az 1. 
pont figyelembevételével módosítsa, 
3. hozzájárul, hogy a belsı ellenırzési vezetı a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  45. 
§ (10) c. pontja szerinti vezetıi szintnek minısüljön, és ezért  a 
köztisztviselı az illetményalap ötszörösének megfelelı 
alapilletményben részesüljön. 
 
Felelıs: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
Határidı: 2011. március 1. 

 
 19./ Városközpont rehabilitáció. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette az elıterjesztés lényegét, elmondta, hogy a „9 
emeletes” és a gyógyszertár közötti kétsávos bemenı út, egysávos úttá tudna válni, aminek a 
kimenı része a Református templomnál lenne. A parkoló leterheltsége miatt a kijárást a Sági 
utcára biztosítani kell. 
 
 Budai Bernadett képviselı: 
 
 Elmondta, hogy több pad kihelyezését is kéri a lakosság. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A városközpont rehabilitációs projektben is szerepel padok 
kihelyezése. A Városgondnokság vezetıjével kell felvenni a kapcsolatot, hogy még hova 
javasolnak padokat tenni. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 7 igen, 0 nem, 2 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 48/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület nem kezdeményezi az Ifjúság téri parkoló 
 átépítésének – a Sági utcai kicsatlakozását érintı mőszaki  
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 tartalom tekintetében – engedélyezési dokumentumának és 
 egyéb szerzıdéseinek (kivitelezési, támogatási) módosításait. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Elmondta, hogy a képviselıtestület a továbbiakban szünetet tart, 
13.30 órától városmarketing workshop kerül megrendezésre, majd 14 órai kezdettel 
közmeghallgatásra kerül sor, utána térnek vissza a fennmaradó folyó ügyek tárgyalására. 
 
 NAPIRENDI PONT: 
 
 2011. évi pénzügyi terv közmeghallgatásra bocsátása és  
 elfogadása. 
 
 Elıadó: Fehér László polgármester 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezetı: 
 
 A város költségvetésének bevételi-kiadási fıösszegét 5.621.198 
e Ft-tal tervezték, amibıl bevételi oldalon mőködési célokat szolgáló forrás 3.222.651 e Ft, 
felhalmozási célú bevétel 1.257.676 e Ft, mőködési célú finanszírozási bevétel 574.634 e Ft, 
felhalmozási célú finanszírozási bevétel 366.385 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 
199.852 e Ft. Kiadási oldalon 3.180.607 e Ft-tal, felhalmozási kiadásokra 1.729.720 e Ft-tal, 
támogatásokra 36.678 e Ft-tal, kamatkiadásra 18.549 e Ft-tal, fejlesztési hitel törlesztésére 
75.644 e Ft-tal, mőködési hitel törlesztésére 580 millió Ft-tal számoltak. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a költségvetési koncepcióval kapcsolatban 2010. 
december 15. óta hozott döntéseket, tárgyalások eredményeit, mely írásban a jegyzıkönyv 
melléklete, valamint a dolgozói létszámra vonatkozó adatokat. 
 
 3./ Deéné Janics Zita celldömölki lakos: 
 
 -A Sági utcában, a lakóháza elıtt pár évvel ezelıtt a járda 
megrepedezett, esızésekkor ott a víz megáll, a szoba fala salétromosodik. Kérte, a kátyúzások 
alkalmával ezt a szakaszt is javítsák ki. 
-A Hunyadi utca sarkán lévı park méltánytalan állapotban van. A fákat, bokrokat meg kellene 
nyesni, a környezetet tisztán tartani, amit jelen pillanatban illemhelyként használnak. 
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 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezt a járdaszakaszt meg fogják nézni, a Városgondnoksággal 
pedig a parkot. A városközpont rehabilitáció részeként nyilvános illemhely létesítésére is sor 
fog kerülni. 
 
 5./ Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 A Vasvári és Sági utcai lakókat a „Sörgödörben” folyó 
események éjszaka folyamán zavarják. Van-e arra lehetıség, hogy szabályozzák, korlátozzák 
ennek a vendéglátó egységnek a nyitva tartási idejét? Milyen lépéseket lehet tenni annak 
érdekében, hogy 9 óra után legyen a záróra? 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Korábban ott egy disco mőködött, ami vendéglátóhellyé alakult 
át, az ilyen létesítmények más városokban is sokáig tartanak nyitva. A mőködési engedélyben 
vannak a dolgok meghatározva, azt felül lehetne vizsgálni. Állampolgári bejelentés alapján 
rendırséggel-polgárırséggel lehetne szankcionálni.  
  
 7./ Futó István könyvvizsgáló: 
 
 Ismertette könyvvizsgálói véleményét, mely írásban a 
jegyzıkönyv melléklete. 
 
 8./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A bizottság nevében megköszönte mindazok munkáját, akik 
közremőködtek abban, hogy a költségvetés készítése kapcsán kitőzött követelményeket 
sikerült megvalósítani. 
 
 9./ Fehér Tamásné celldömölki lakos: 
 
 Megkérdezte, hogy a Vulkán fürdı körüli fejlesztés, valamint a 
Vulkán park projekt megvalósul-e? 
 
 10./ Fehér László polgármester: 
 
 Készült egy megvalósíthatósági tanulmány, illetve a JUFA 
pályázatot nyújtott be szálloda-kemping építésére. A Regionális Fejlesztési Tanácsnál 245 
millió Ft-ot nyertek a szálloda építéséhez, a kempinghez 95 millió Ft-ot. Január 5-ig kellett 
volna sor kerülni a támogatási szerzıdés aláírására, a cég vezetése viszont kérelmet nyújtott 
be, ennek április 4-ig történı meghosszabbítására. Üzleti partnereket keresnek a projekt 
finanszírozásához, ezzel kapcsolatos tárgyalások zajlanak most. A cégnek kb. 20 millió Ft-os 
kiadása volt eddig ezzel a projekttel kapcsolatban. Ha a támogatási szerzıdést áprilisban 
aláírják, 24 hónap áll rendelkezésükre, hogy a tervben szereplı dolgokat befejezzék. Ez a 
beruházás a turizmus szempontjából is egy jó dolog lenne.  
Az iskola felújítás zajlik, a tervezettnél rosszabb pénzügyi konstrukcióval, ami a költségvetési 
hiányt ronthatja. A Vulkán park pályázata nagyobb múzeum létrehozásával, kisebb attraktív 
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elemekkel valósul meg. A kiviteli tervek hamarosan elkészülnek, a pályázati felhívás is rövid 
idın belül el fog indulni. A turistáknak ez egy idegenforgalmi látványosság lesz, a kérdés az, 
hogy ennek a fenntartása mit fog jelenteni. Egy éve nyerték el ezt a pályázatot, onnéttól indul 
a 24 hónapos befejezési határidı. 
 
 11./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselı: 
 
 A bizottság tagjainak úgy kell meghozni a döntéseket, hogy 
azok minél kisebb sérelemmel járjanak, bízik abban, hogy megfelelıen fognak eljárni. 
   
 12./ Tarczi István celldömölki lakos: 
 
 A tavalyi évet finanszírozzák, megpróbálják a dolgokat 
mőködtetni, feladatokat ellátni, megszorítások vannak. A 3-4%-os létszámleépítés másra nem 
jó, minthogy az emberek kénytelenek újra munkahelyet keresni. Ismerısének az a munkája, 
hogy a hátrányos helyzető gyerekeket segítse. Az iskolában létszámleépítés van, a 
szerzıdéssel foglalkoztatottakat küldik el, olyanokat vesznek fel, akik után támogatást 
kapnak. Olyan emberek kerülnek az iskolába, akik nem tudják a szakmájukat, de ez minden 
szinten így van. Semjén Zsolt a televízióban nyilatkozta, hogy évi 3 e milliárd Ft megy el 
kamatra, ami csak rosszabb lesz. Ezért van az, hogy Magyarországon az emberek még 300 
eurót sem keresnek, azért dolgoznak, hogy egyáltalán legyen munkahelyük. Az orvosok meg 
tudják mondani, hogy az emberek egészségügyi állapota, táplálkozás szintjén hol tart. 
Ugyanakkor egy szők réteg százezrekkel kapott többet.  
A választáskor elégette a szavazólapját, de senki nem kérdezte meg, hogy miért tette? Ennek 
meg volt az elızménye. Ebben hibázott a Választási Bizottság is, mivel kérte, hogy 
szándékosan rontott kategóriát csináljanak, azt nem tették meg, ezért égette el a céduláját. 
Ezért megbírságolták, büntetést kapott, amit megfellebbezett. Követeli, hogy számoljanak el a 
választási pénzekkel, mert lopott pénzbıl kampányoltak. Hazudnak folyamatosan. Népírtás 
folyik Magyarországon, el akarják tüntetni ezt a népet, mert mellérendelıként gondolkodnak, 
ezért van az, hogy a fiatalok inkább külföldre mennek, akik már nem fognak ide visszajönni, 
pedig a világ legértékesebb helyén vannak és a legszebb emberi ısnyelvet, a magyart 
beszélik. 
A választók nézzenek a tükörbe. Meggondolták-e, hogy kire szavaztak? 20 éve már ez van, 
csak hitegetés, hogy jobb lesz. Jelen példa azt mutatja, hogy katasztrofális helyzet van, olyan, 
ami embereknek a nyomort hozza el, pl. benzin, főtés, stb., pedig Magyarországon van gáz, 
geotermikus energia. Egy maffia irányítja az országot, és el akarja tüntetni a lakosságot. Azért 
ilyen a költségvetés és azért kell az iskolákat összevonni, mert nincs pénz.  
Mi az a kreativitás, amit a képviselık letesznek az asztalra, hogy van bátorságuk elindulni egy 
választáson, azon kívül, hogy képviselnek néhány bőnszövetkezeti tagot? Magyarországon 
van egy kis csoport, amelyik bebizonyította azt, hogy az elmúlt 20 évben milyen 
felszámolások mőködtek és nincs olyan bíróság, ügyészség, stb. aki nincs kötve cégekhez 
pénzzel.  
Megkérdezte polgármester úrtól, hogy van egy MSZP, ami most kicsit megszürkült, a 
kapcsolatai hogyan alakulnak? 
A döntést most meglehetne hozni, hogy ne dohányozzanak az emberek, vagy ha 
dohányoznak, a csikket ne dobják el, győjtsék össze. Átmennek a parkon, ellopják más 
tulajdonát, összetörik az autóját, úgy parkolnak, hogy a másik ne tudjon odaférni, nem 
figyelnek egymásra. Kutatást végzett, az egészségügyi helyzet katasztrofális, mert van egy 
réteg, aki abból él, hogy gyógyszereket ad el. Egy embernek sem kellene gyógyszer, ha a 
táplálkozást, gondolatait rendbe tenné, életmódját megváltoztatná, amihez megkapná a 
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segítséget. Ásványvizet senki ne igyon, mert méreg a szervezetnek. Ha desztillált vizet 
fogyasztanának az emberek jól lennének, meggyógyulnának. Miért nem szólnak az orvosok? 
Ez az mikor a tudatlanok eltartják azokat, akik ebbıl élnek. 
Megköszönte mindazoknak, akik a választáskor rá szavaztak, egyik személye volt a 34-bıl. 
Akkor leírta, hogy ezt a pénzügyi helyzetet Celldömölkön rendbe lehetne tenni. Senki nem 
kérdezte meg tıle, hogy mire gondolt? Mi az a kreativitás, amit letettek az asztalra, amibıl ez 
a város építkezni fog, pénzt fog hozni, azon kívül, hogy a protokollt teljesítik?  
Senki nem kérdezte meg, hogy milyen ötletek, pénzügyi lehetıségek lennének, hogy 
munkahelyek teremtıdjenek vagy komoly anyagi forráshoz jusson a város. Megkérdezte a 
képviselıktıl, van-e olyan, amivel hozzá tudnak járulni a város épüléséhez? 
 
 13./ Fehér László polgármester: 
 
 Próbálnak arra törekedni, hogy országos politikával nem 
foglalkoznak. Amit az Országgyőlés elfogad, és ad az önkormányzatok számára, azt próbálják 
beosztani. A leépítéseknél figyeltek arra, hogy akik elmennek nyugdíjba, azok helyére új 
dolgozót nem vesznek fel, a munkát megpróbálják humánusan átszervezni, mindenkinek 
szeretnének munkát adni. Az, hogy az állam vesz fel kölcsönöket, a mindenkori kormány 
felelıssége. Úgy gondolja, mivel eddig nem volt televíziós közvetítés az ülésekrıl, Tarczi úr 
azért nem jelent meg eddig. Az országos politikusokat Celldömölkön méltatni, nem etikus 
dolog. Felvetette Tarczi úr, hogy MSZP-s politikusként milyenek a kapcsolatai? Úgy 
gondolja, ha jó pályázatokat készítenek, azt díjazni is fogják, függetlenül, hogy a várost 
milyen színekben képviselik. Azzal egyetért, hogy a társadalmat nevelni kell, jobban oda kell 
figyelni a környezetünkre. Tarczi úrtól 1994-tıl hallgatják ezeket a dolgokat, azt tiszteli, hogy 
minden választáskor elindul, viszont amit a szóróanyagában leírt, azt nemcsak egy körzetben 
lakókhoz, hanem mindenkihez el kellett volna juttatni. Amennyiben vannak javaslatai, ötletei 
a város mőködtetésével kapcsolatban, azt fogadóórákon mondja el, meg fogják hallgatni, ne 
az üléseken, mert magánvéleménye mindenkinek van, az nem a testületre tartozik. 
 
 14./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 Megkérdezte, hogy a TISZK pályázattal kapcsolatban van-e 
szervezési tilalom? 
 
 15./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Nincs, a lényeg, hogy az épületben gimnáziumi osztály nem 
lehet, ha átszervezésre kerül sor.  
 
 16./ Fehér László polgármester: 
 
 -A határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatban elmondta, hogy 
szeptember 1-tıl mőködne egy intézményként a gimnázium és a szakközépiskola, június-
július hónapban kell majd dönteni az új intézményvezetı személyérıl. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
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 -A határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatban elmondta, 
amennyiben a bölcsıde önálló intézménnyé válik és átkerül a többcélú társulás fenntartásába, 
onnéttól kezdve a munkáltatói jogokat a 28 település polgármestere fogja gyakorolni.  
 
 A képviselıtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselıtestület a határozati javaslat 3./ pontját 10 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta. 
  
 -A határozati javaslat 4./ pontjával kapcsolatban javasolta, hogy 
annak megtárgyalásával a márciusi ülésen foglalkozzanak. 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 5./ pontját. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 6./ pontját. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 7./ pontját. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-
tervezetet. 
 
 A képviselıtestület a rendeletet 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján, a napirend során 
ismertetett szavazati arányokkal a következı határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
 
 49/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 1./ A képviselıtestület kifejezi szándékát a Berzsenyi Dániel 
 Gimnázium és a Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskola össze- 
 vonására. 
 
 2./ A képviselıtestület kifejezi szándékát, hogy a bölcsıdei 
 feladatokat önálló intézménnyel láttatja el, melyet a Celldömölki 
 Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása fenntartásába 
 kíván adni. 
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 A képviselıtestület felkéri a jegyzıt, hogy az átszervezésekhez 
 szükséges teendıket készítse elı. 
 
 3./ A képviselıtestület kifejezi elvi szándékát a Celldömölki 
 Városi Általános Iskola és EPSZ, valamint az Ádám Jenı Zene- 
 iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény összevonására. 
 A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a végleges  
 döntés meghozatal elıtt kéjre ki az intézményfenntartó társulás- 
 ban részt vevı önkormányzatok véleményét, azt figyelembe  
 véve a kérdés megtárgyalására a 2011. márciusi ülésen tér  
 vissza. 
 
 4./ A képviselıtestület következı ülésén a szakértı cég 
 véleményének figyelembe vételével tér vissza a városban  
 mőködı fızıkonyhák struktúrája  átalakításának lehetıségeire. 
 
 5./ A képviselıtestület a 3/2011.(I.26.) sz. határozatának a 
 Vulkán fürdı létszámcsökkentésére vonatkozó rendelkezését 
 2 fırıl 1 fıre módosítja. 
 
 6./ A képviselıtestület az 1-5. pontokban meghatározott intézke- 
 dések következtében keletkezı megtakarításokból elıre nem  
 várható kiadások fedezetére tartalékot képez. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
    Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: azonnal, illetve 2011. márciusi képviselıtestületi ülés 
       idıpontja 
 
 9/2011.(II.24.) sz. rendelet a 2011. évi költségvetésrıl: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
Benkıné Remport Lilla képviselı az ülésteremben nincs jelen. 
A képviselıtestület az ülését az elfogadott folyó ügyek tárgyalásával folytatta. 
 
 20./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése parkolók kialakítására. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Ismertette a határozati javaslatot, kiegészítésként elmondta 
annak a lehetıségét is, hogy az udvaron alakítják ki mind a 6 db parkolót, nem 4-et. Ezzel 
kapcsolatban a mőszaki osztályvezetı egyeztessen a vállalkozóval. 
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 Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság 
 elnöke: 
 
 A határozati javaslat két pontja tartalmazza azt is, hogy a 
maradék két parkolóhelyet vagy a saját udvarán alakítsa ki az építtetı vagy vásárolja meg a 
Szentháromság téren a parkoló megváltást, zöldterületet közterületbıl ne vonjanak ki, ott ne 
építsen parkolót. A két db parkoló udvaron történı kialakítása is szerepel a határozati 
javaslatban. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a kiegészítés alapján 9 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 50/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

I. A Képviselıtestület tulajdonosi hozzájárulását adja a Pannon 
Pipics Kft. ( Celldömölk, Szentháromság tér 6.sz. ) részére, 
hogy a   Celldömölk, 1073/5. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon 
folytatólagosan aszfaltos járdát valamint a mellékelt terv szerint 
térkı burkolattal ellátott  kapubehajtót alakítson ki saját 
költségén. 
II. A 2 db parkolóhely kiépítéséhez a Képviselıtestület nem 
járul  hozzá, azt a tulajdonos a saját udvarán alakítsa ki, vagy a 
31/2004.(VIII.26.) számú parkolóhely biztosításáról szóló 
önkormányzati rendelet alapján 320.000.-Ft + ÁFA / db 
összegben  váltsa meg. 
       
Felelıs:  Fehér László  polgármester         
Határidı: 2011. február 28.                                       

  
 21./ TISZASZOLG Kft tulajdonosi hozzájárulás kérése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
  
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 51/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A Képviselıtestület tulajdonosi hozzájárulását adja a 
TISZASZOLG Kft. (Szombathely, Vízöntı u. 3.sz. ) részére a 
Celldömölk 774.hrsz.-ú önkormányzati út érintésére 
vonatkozóan a Celldömölk,Dózsa György u. 11/b. sz. alatti 
ingatlan leágazó gázvezetékkel történı kiépítésére. 
 
Felelıs: Fehér László polgármester   
       
Határidı: 2011. február 28.  
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 22./ Rally verseny megrendezése. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 Budai Bernadett képviselı: 
 
 Ezt a programot hétvégén szeretnék megrendezni, ilyenkor a 
fürdın több a vendég, ez a dolog ott a parkolást akadályozná. Ha Celldömölk és Alsóság 
között alakítják ki a szervizparkot, akkor támogatja a kérelmet, ellenkezı esetben viszont 
nem. 
 Fehér László polgármester: 
 
 A szervezık elfogadták, hogy nem a fürdı parkolót használnák 
erre a célra. Ha most az elvi támogatást megadják a verseny szervezéséhez, akkor további 
egyeztetések tárgyát képezi majd a helyszín kiválasztása. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 52/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület kifejezi elvi támogatását a Celldömölkön, 
 illetve a városkörnyéken rendezendı rally verseny szervezése 
 mellett. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
 
 Határidı: azonnal 
 
 23./ Cellenergo Kft ügyeirıl tájékoztatás. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 A gázmotort 2001-tıl használják, az eredeti szerzıdés szerint 15 
éves idıtartamra szól az üzemeltetése havi 1.300 e Ft bérleti díjért. A megállapodásban 
szerepel, hogy „a szerzıdés lejártakor a Prometheusz Zrt a Cellenergo Kft-ben meglévı 
tulajdoni hányadát felajánlja megvásárlására Celldömölk Város Önkormányzatának 1 millió 
Ft-ért.” Ezek alapján 2015. december 31-én 1 millió Ft-ért a gázmotor az önkormányzat 
tulajdonába kerülne. Ha most vásárolnák meg 1.625 e Ft-ot fizetnének havonta. Úgy gondolja 
a Pénzügyi Osztálynak, belsı ellenırnek a 2001. évi szerzıdést át kellene nézni, 
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felülvizsgálni, hogy ez mekkora veszteséget jelent számukra. Indítványa az, hogy errıl egy 
hónap múlva tárgyaljanak. 
 
 2./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A taggyőlési beszámolóval együtt tárgyalhatják ismételten ezt a 
napirendet. A mögöttes szerzıdésben az elektromos energia átvételrıl van szó garantált árral, 
viszont hallani arról,  hogy központilag kormányzati intézkedés fog születni a kötelezı 
energiaátvételt illetıen, valamint, hogy a távhıszolgáltatás díjmegállapítási jogát az 
önkormányzatoktól elveszik, amit Energia Hivatali elızetes jóváhagyást követıen a miniszter 
fog megállapítani. Nem látja akadályát, hogy ezt a témát elhalasszák. 
 
 3./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselı: 
 
 A 600 e Ft+ÁFA összegő szervizköltség a bérleti díjban már 
szerepel vagy ez azon felüli összeget jelent? 
 
 4./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 2000-ben a Prometheusz Zrt 318 millió Ft-os beruházást hajtott 
végre a városban, aminek része volt a távvezeték, Géfin téri kazánház felújítása. A 
megállapodás arról szólt, hogy gázmotorral fogják az elektromos energiát elıállítani, ez az 
energia értékesítésre került, aminek a bevétele szolgált forrásul arra, hogy azt a beruházást, 
aminek az önkormányzat törzsvagyonában kell maradni, annak a megtérülését, illetve a 
gázmotor bérleti díját is abból finanszírozza a cég. Ez a két tétel akkora összegő, mint ami a 
hatályos szerzıdésekben bérleti díj címén kifizetésre kerül a cégnek. 
 
 A képviselıtestület a javaslatok alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 53/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 A képviselıtestület ismételten napirendjére tőzi a Cellenergo 
 Kft ügyeirıl tájékoztatás tárgyú folyó ügyet. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
              Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
 Határidı: következı képviselıtestületi ülés idıpontja 
  
 24./ Tájékoztatás fakivágásról. 
 
 Elıadó: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Megkeresés történt az Alsósági Részönkormányzat részérıl a 
bizottság irányába, hogy az iskolai parkolónál a bekerített részen, ahol Öregek Otthona 
kerülne kialakításra, amihez parkoló létesítése, illetve a jelenlegi parkoló bıvítése szükséges, 
indokolt lenne egy vagy két fa kivágása. Az óvoda és a park közötti terület veszélyes, mert a 
gyerekek ott közlekednek, a zebra nem az út folytatólagosságában van, hanem a kerítésnél. 
Ezt a kerítést olyan szélességben kellene megbontani, mint amekkora a zebra, hogy annak a 
folytatólagossága ne a betonkerítésnél végzıdjön, valamint az út mindkét oldalára Megállni 
tilos tábla kihelyezését javasolja a közútkezelı.  
 
 2./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Amikor Alsóság felıl érkeznek, az autók az úttest és a park 
közötti kerítésnél állnak meg, amivel eltakarják azokat, akik a zebra elıtt állnak. Ezért 
javasolta a közútkezelı, hogy kezdeményezzék a Megállani tilos tábla elhelyezését.  
 
 3./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Kérte a határozati javaslatot azzal kiegészíteni, hogy egy vagy 
két fa kivágása szükséges parkoló kialakításához, illetve a zebra közelében tiltsák meg a 
megállást, valamint a zebrával szembeni szakaszon kıkerítés kibontását végezzék el. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 A mőszaki osztállyal, szakembereknek meg kell nézni, hogy 
hány fa kivágása szükséges.  
 
Benkıné Remport Lilla képviselı az ülésterembe visszaérkezett. 
 
 
 5./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Amit a bizottság ad a képviselıtestület megbízásából, az  
tulajdonosi hozzájárulás, aminek van egy hatósági része is. Kérte, hogy a hatósági 
engedélyeztetési eljárás is történjen meg, aminek van egy átfutási ideje. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés és a kiegészítés alapján 10 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következı határozatot hozta: 
 
 54/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 
 a./ A képviselıtestület tudomásul veszi a Városfejlesztési és 
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 Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben – fakivágási 
 ügyekben – hozott döntésrıl szóló tájékoztatót. 
 
 Felelıs: Karádi Mihály bizottsági elnök 
 
 Határidı: azonnal 
 
 b./ A képviselıtestület hozzájárulását adja az Alsósági Tag- 
 iskola épülete – Celldömölk, Sági u. 167. – elıtti parkoló, 
 Városgondnokság általi rendbetételéhez, és az ott található 
 fák kivágásához. A munkafolyamatok a Mőszaki Osztály 
 koordinálásával végezhetık el. 
 
 Felelıs: Fehér László polgármester 
     Bakó István, a Városgondnokság vezetıje 
 
 Határidı: azonnal 
 
 c./ A képviselıtestület kezdeményezi a Közútkezelı Kht-nál 
 a Celldömölk, Sági u. 167. sz. alatti épület elıtti útszakaszon, a 
 gyalogátkelıhelynél „Megállni tilos” tábla elhelyezését.  
  
 Felelıs: Fehér László polgármester 
     Bakó István, a Városgondnokság vezetıje 
 
 Határidı: azonnal 
 
 Nagyné Ferenc Mirtill, a Humán Szolgáltatások Bizottsága 
 elnöke: 
 
 A tanulmányi versenyeken elért eredményeket, részt vett 
tanulók, felkészítı tanáraik névsorát ismertette. Ezúton gratulált a sikerekhez. 
 
 Benkıné Remport Lilla képviselı: 
 
 -A Spar feletti lakások esetében néhány lakó nagy adósságot 
halmozott fel. A képviselıtestület a 188/2009.(VI.25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy  
felkéri a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot, tegyen javaslatot a Sági u. 20-22. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú lakások értékállósága érdekében a bérleti díjak megfelelı 
hányadában egy alapképzésre, melyet kizárólag ezen lakások felújítására, karbantartására 
fordít. A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást az illetékes 
minisztériumtól, hogy a bérleti díj emelés mértékének megállapítása során a támogatási 
szerzıdés vonatkozó rendelkezéseit, hogyan kell értelmezni. Megkérdezte, hogy ez az 
állásfoglalás megérkezett-e? Amennyiben nem történt ezzel kapcsolatban intézkedés, kéri, 
hogy ezt az önkormányzat tegye meg, mert a lakók várják arra a választ, hogy van-e mód a 
piaci alapú bérlakások bérleti díjának csökkentésére. 
-A Riczinger utcánál a Penny mögötti garázssornál sok a kátyú, kivilágítatlan az a rész, ami az 
arra közlekedık szempontjából balesetveszélyes. Kérte, hogy ebben történjen intézkedés. 
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 Fehér László polgármester: 
 
 A piaci alapú önkormányzati bérlakások tekintetében mikor az 
állami támogatást elnyerték, kikötés volt, hogy azok bérleti díját, az albérleti díjakhoz kell 
igazítani. Ezt akkor megtették, évente bizonyos %-os emelést hajtottak végre. Az évek 
folyamán eljutottak oda, hogy ezeknek a bérlakásoknak magasabbak lettek a bérleti díjai, mint 
az albérleti díjak. A támogatási szerzıdés értelmezése kapcsán állásfoglalást kértek a 
minisztériumtól, amire a válasz a mai napig nem érkezett meg. 
A Penny mögötti részt meg fogják nézni, arra megoldást próbálnak keresni.  
 
 Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 -Alsóságon meghirdetésre került két költségelvő önkormányzati 
bérlakás. Úgy tudja, hogy a piaci alapú bérlakások szerzıdésében az szerepel, hogy 3 hónapos 
tartozás esetén az felmondásra kerül, erre az önkormányzat figyeljen. 
-Kérte, mivel március-április körül elkezdıdhetnek a kátyúzások, ezzel foglalkozzanak, mivel 
az utak Alsóságon is nagyon rossz állapotban van, állítsanak fel fontossági sorrendet. 
Amennyiben tartalék képzıdik, akkor a kátyúzásra betervezett összeget meg kellene emelni, 
mivel az nem lesz elegendı ezekre a feladatokra, illetve a Kemenesvíz Kft esetében meg kell 
vizsgálni, hogy amit a szennyvízbekötések utáni díjat beszednek, abból mennyi forintot 
fordítanak vissza. 
 Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 A lakásbérleti szerzıdésekkel nincs gond. A képviselıtestület 
2009. évi határozata kötelezi a Városgondnokságot arra, ha valakinek a lakbérhátraléka 
meghaladja a 30 e Ft-ot, az adósságkezelésbe való belépés lehetıségére kell felhívni a 
figyelmet, valamint, ha a lakbértartozás több mint 3 hónap, tájékoztatni kell errıl a 
polgármestert, aki jogosult a lakásbérleti szerzıdések felmondására, illetve részletfizetési 
kedvezmény sincs a hátralékkal rendelkezık részére, az ilyen kérelmeket el kell utasítania 
tárgyalás nélkül. A Városgondnokság tavalyi évben megrendelte azokat a gépeket, amelyek 
aszfaltozáshoz, kátyúzáshoz szükségesek. Az árajánlatok közül a Városgondnokságé volt a 
legkedvezıbb ezen munkák elvégzésére, várnak azok elkezdésére.  
 
 Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Mire adott a Városgondnokság árajánlatot? 
 
 Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 1 m2 kátyúzására kért az önkormányzat árajánlatot. 
 
 Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 Amikor az egész városban felmérték, hogy hány m2 kátyúzásról 
lesz szó, utána tudja a Városgondnokság a munkát elkezdeni. Melyik testületi ülésen 
foglalkoznak ezzel a témával? 
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 Fehér László polgármester: 
 
 Ehhez pénzügyi fedezet kell, felmérések, megnézik hol, mit 
tudnak megvalósítani. A Városgondnokság gépekkel rendelkezik, ennek is és az aszfaltnak is 
lesz költsége. 
   
  25./ Lakossági hulladékszállítási közszolgáltatási díjemelési  
  javaslat. 
 
  Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 
 
  Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
 
  HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
  1./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Amikor beléptek a Nyugat-dunántúli regionális programba, 
annak az lett az eredménye, hogy Celldömölk városban is megtörtént a szeméttelep 
rekultivációja, illetve megépült a hulladékudvar, valamint a Somogyi B. utcában is megtörtént 
a szeméttelep rekultivációja. Ez a vagyon a közel 300 önkormányzatnak a közös tulajdona, 
akik ebben a társulásban részt vesznek. Az önkormányzatok amortizációnak megfelelı 
visszapótlásra kötelezettek, amit a Zalaispának fizet meg a cég, ami lakosegyenértékre vetítve 
970 Ft-tal indult. A Huke Kft üzemelteti a hulladékudvart a Pápai úton, amiért bérleti díjat, 
illetve hulladékártalmatlanítási díjat fizet a Zalabérre szállított hulladékmennyiség után, 
illetve van még önkormányzati támogatás a lakossági hulladékszállítás díjon, ami 
folyamatosan kivonásra kerül. 
A gépeket a szolgáltató cég megkapta, telepırt kell alkalmaznia, stb. A tényadatokra alapozva 
a szolgáltató 8%-os emelést terjesztette elı, ami 6,7%-os nettó díjemelést eredményez éves 
viszonylatban. Ezt a taggyőlés és a felügyelı bizottság is elfogadta. 
 
 2./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 Úgy gondolja, hogy emelni kell, viszont a 6,77%-ot nem lehet 
csökkenteni? Nem kéthetente egyszer, hanem minden héten kellene elszállítani a hulladékot, 
akkor lenne ok az emelésre, vagy kevesebb %-os emelést javasolnak. 
 
 3./ Lıwinger György celldömölki lakos: 
 
 A Király J. u. 2. és a Kossuth L. u. 18. sz. alatt van a tároló, a 
„Kontyos” udvarán pedig a Kossuth utcai rész 3 tárolója. Azt tapasztalja, hogy a Kossuth 
utcai üzletek tulajdonosai ezekben a tárolókban helyezik el a hulladékot. Nem tudja, hogy 
külön tároló van-e számukra biztosítva vagy van szerzıdésük a Huke Kft-vel. A tárolók így 
mindig tele vannak. A legnagyobb gondot a Király J. u. 2. alatti szabadterületen lévı két db 
tárolóval kapcsolatban látja, mivel az a 30 lakónak azért nem elegendı, mivel fıként hétvégén 
mások is oda viszik a hulladékot, holott az a lakók számára van biztosítva, aminek a költségét 
ık viselik. Kérte, amennyiben lehetséges, még egy tárolót oda helyezzenek el, vagy jobban 
figyeljenek arra, hogy idegenek ne oda tegyék a hulladékot. Meg kellene nézni az üzletek 
szerzıdését a szemétszállításra vonatkozóan, illetve annak a lehetıségét, hogy még egy 
szeméttárolót helyezzenek el a Király J. utcai részre. 
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 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Ezzel a problémával taggyőlésen többször is foglalkoztak. 
Voltak törekvések az üzletek tulajdonosaival a hulladék tárolásával kapcsolatban, ami nem 
igazán mőködött. Lócsi József úr taggyőlésen is elmondta, azt támogatná, hogy mérni kellene 
a hulladék mennyiséget és annak függvényében kellene a díjat fizetni, mint ahogy a víz, gáz, 
stb. esetében is történik. 
 
 5./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 A maradék hulladékot hetente vigyék el, míg rendszeresen 
elszállították, addig az emberek sem vitték más tárolókba a szemetet. 
 
 6./ Fehér László polgármester: 
 
 Az elızı képviselıtestület döntött a kéthetenkénti szállításról, 
mivel a szemétdíj ezáltal alacsonyabb lett. Akkor azt kell eldönteni, hogy visszaállnak a régi 
rendszerre, abban az esetben viszont 25-30%-os emeléssel lehet számolni. Lıwinger úr, amit 
elmondott az ügyvezetı, illetve a Felügyelı Bizottság felé jelezni fogják. 
 
 -Szavazásra tette fel a hulladékszállítási díjak 6,77%-os 
emelését. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 7./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 A szelektív hulladékgyőjtés kapcsán merült fel, hogy az alsósági 
városrészben van néhány olyan lakó, aki nem rendelkezik szerzıdéssel, korábbi ülésen errıl 
már volt szó, ezt megnézik.  
 
 8./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
  
 Felhívta arra a figyelmet, hogy egyre több szemét kerül ki 
illegális lerakókba. Ezzel párhuzamosan az intézményi hulladékártalmatlanítási díj 11%-al 
emelkedik. A közterület-felügyelet megerısítésére tett kezdeményezést. Eddig is nagy 
összeget fizettek ártalmatlanításra, ami ha 11%-kal nı, az 1.100 e Ft-ot fog jelenteni, ez már 
akkora összeg, ami egy ember éves bérét jelentené, amivel lehetne kezdeményezni az illegális 
lerakók megszüntetését. 
 
Horváth Melinda képviselı az üléstermet elhagyta. 
 
 9./ Fehér László polgármester: 
 
 Taggyőlés összehívására fog rövid idın belül sor kerülni, 
elıfordulhat, hogy a hegy alatti hulladéklerakó is megszüntetésre kerül. 
 
 -Szavazásra tette fel az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslatot. 
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 A képviselıtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 10./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 A Huke Kft vizsgálja felül, hogy a városban minden háztartás 
rendelkezik-e szállításra vonatkozó szerzıdéssel, mert, ha valaki használ valamit, azt fizesse 
is meg. 
 
 11./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A hulladékszállítási díj adók módjára behajtható köztartozás, 
emiatt kb. 500 eljárást indítottak az elmúlt évben, de így is emelkedik a cég kintlévısége, 
0,8% volt, most már 10% körüli. 
 
 12./ Lıwinger György celldömölki lakos: 
 
 Azt tapasztalja, hogy a csekkek lakossághoz való eljuttatása nem 
megoldott, mivel azok a postaládákba félig-meddig vannak berakva, így nem biztos, hogy azt 
minden lakó megkapja. 
  
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján, a napirend során 
ismertetett szavazati arányokkal a következı határozatot hozta és rendeletet alkotta: 
 
 55/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület tudomásul veszi, hogy a HUKE Kft. 
taggyőlése a Kft. felügyelı bizottsága tagjainak az alábbi 
személyeket választotta meg: 

• Lócsi József 
• Nagy Judit 
• Vórum István 
• Rudolf Wiedner, 

és a tagok részére havi 20.000,-Ft díjazást állapított meg. 
 

Felelıs: Fehér László polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 10/2011.(II.24.) sz. rendelet a települési szilárd hulladékkal 
 kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 18/2010.(IX.17.)  
 sz. rendelet módosításáról: 
 
 A rendelet hiteles szövege írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
  
 26./ Téglagyári tó halászati joga. 
 
 Elıadó: Baranyai Attiláné dr. jegyzı 

 
Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyv melléklete. 
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Fehér László polgármester: 
 
Az ülés vezetését átadta Karádi Mihály bizottsági elnöknek. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
1./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési 
Bizottság elnöke: 
 

 Ismertette az elıterjesztés lényegét, valamint a határozati 
javaslat 1./ pontját, amivel úgy gondolja, hogy tisztázhatják a tó eddig rendezetlen ügyét. 
Elmondta, hogy van egy érvényes kérelem, amelyet a Vulkán Sporthorgász Egyesület adott 
be, miszerint üzemeltetni kívánják a Téglagyári tavat. Ezen beadvány után a MOHOSZ is kéri 
a tó használatát horgászat céljára. A bizottság egy része a Vulkán Sporthorgász Egyesületet, a 
másik fele a MOHOSZ kérelmét támogatta, a Lokomotív Horgász Egyesület tudomása szerint 
nem adott be ilyen irányú kérelmet ezidáig.  
A határozati javaslat értelmében március 31-ig a halászati jogot szüntesse meg a MOHOSZ, 
addig adjanak lehetıséget a tó lehalászására, az idei évre vonatkozóan a haltelepítési 
lehetıségét a képviselıtestület decemberi ülésén megtiltotta, valamint jegyek eladását sem 
engedélyezték. 
 
 2./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 Két egyesület szeretné a tó üzemeltetését, a Lokomotív és a 
Vulkán Sporthorgász Egyesület.  Felvetette, hogy az önkormányzat a tulajdonjog mellett 
üzemeltesse a téglagyári tavat, akkor azon bárki horgászhat és az önkormányzat részére éves 
díjat fizessenek, de ez bizonyos okok miatt nem olyan egyszerő. Javasolta, hogy ne írjanak ki 
pályázatot, a döntést most hozzák meg. 
 
 3./ Vincze Róbert celldömölki lakos: 
 
 Nagyon sokan kiváltották már az engedélyt, velük mi lesz, ha 
ezt a tavat lehalásszák? 
 
 4./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési  és Költségvetési 
 Bizottság elnöke: 
 
 Decemberi  ülésen kimondták, hogy  2011. évre a téglagyári tóra 
horgászati engedély, halászati jog nem váltható. Ezek az emberek ezután váltották ki az 
engedélyüket, nem tudja. 
 
 5./ Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetı: 
 
 A határozati javaslat 1./ pontját fogadják el, az jogilag is 
megállja a helyét. Az az egyesület, aki eddig halászati jogot gyakorolt, azt törvénytelenül 
tette. December óta mindenki tudta azt, hogy ez így nem mőködhet tovább, errıl határozati 
javaslat is született. Javasolta – azt az egyesületet, amelyik kérelmét benyújtotta - a Vulkán 
Sporthorgász Egyesületet bízzák meg  a tó üzemeltetésével. 
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 6./ Nagyné Ferencz Mirtill képviselı: 
 
 Van-e annak jogi megoldása, hogy egyik egyesület celli tagjai se 
maradjon ki abból, hogy horgászhassanak a tavon? 
 
 7./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Ha egyesületnek a képviselıtestület üzemeltetési jogot ad, akkor 
az egyesület belsı szabályainak megfelelıen, annak tagjai horgászhatnak, a másik 
egyesületben résztvevık pedig csak napijeggyel vagy külön eljárás keretében, ez az ı 
szempontjukból mindenképpen többletkiadást jelent, mivel a jelenlegi bérletük, általuk 
megváltott jegy a MOHOSZ illetékességi területén lévı halászati vizekre terjed ki, a 
téglagyári tóéra nem. Ha itt ilyen tevékenységet kívánnak folytatni az az ı szempontjukból 
többletkiadást jelent. 
 
 8./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 Az nem lehetséges, hogy ezek a tagok kilépnének az 
egyesületbıl és a Vulkán Sporthorgász Egyesületbe lépnek be? 
 
 9./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 

   
 Akkor egy egyesületben lennének, de ez az egyesület a 

celldömölki téglagyári tó halászati haszonbérleti jogával fog rendelkezni, ezzel az összes 
többire nem lesznek jogosultak. Két társadalmi szervezetben kellene részt venniük.  
 

10./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
elnöke: 
 

 A MOHOSZ a Magyar Országos Egyesület, ami rájuk 
vonatkozik, az a Vas Megyei Horgászegyesület, akinek a tagjai Szentgotthárdtól, a sárvári tó 
kivételével az élı vizeken horgászati joggal rendelkeznek. Nincs horgászati joga a sárvári 
csónakázó tavon és a téglagyári tavon, mert a sárvári horgászegyesület a vas megyei 
Horgászegyesületbıl 8 éve kivált. Ha a képviselıtestület úgy dönt, hogy a horgászati jogot a 
Vulkán Sporthorgász Egyesületnek adja át, ık az egyesület alapszabályait, horgász rendjét 
megalkották. A horgász egyesület tagjai kizárólag tagdíj fejében – amit az egyesület 
elnöksége 25.000 Ft-ban állapított meg éves viszonylatban – horgászhatnak, aminek 
megfelelı mennyiségő hal kifogása a feltétele. Aki ezen a tavon horgászni akar, de a Vas 
Megyei Horgászegyesület tagja, ık csak napijeggyel horgászhatnak. Aki most horgászati 
jogot kap, az egy önálló egyesületként mőködik, horgászati rendjükben határozzák meg a 
feltételeket. A napijegy ára 2500 Ft, amiben két nemes halat, három kg apró halat lehet 
elvinni alkalmanként, mikor napijegyet vált valaki.  
 
 11./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 Azon MOHOSZ tag, aki 2011. évre kiváltotta az engedélyét és 
celldömölki lakos, kaphat-e méltányossági kedvezményt erre az évre, ha a Vulkán 
Sporthorgász Egyesület kapja meg a halászati jogot, hogy a Téglagyári tavon horgásszanak, 
mivel egy kicsit becsapva érzi a MOHOSZ celli tagjait?  
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12./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
elnöke: 

 
 Az egyesület irányítását a horgászegyesület elnöksége végzi. 
Ilyen jellegő dolog azért nem merült fel a megbeszéléseken, mivel tudomásuk volt arról, hogy 
nem adhatnak ki erre a tóra horgászati jogot. Azt nem zárja ki, hogy rendkívüli soros 
elnökségi ülésen felveti azt,  hogy akiket megtévesztettek, valamilyen engedmény fejében 
horgászhassanak a tavon, nem biztos, hogy egyszerő lesz ez a dolog, mert mindenki 
birtokában van a képviselıtestület határozatának, ami a tilalmat tartalmazza, de a lehetıséget 
nem veti el. Az egyesület kifejezetten a celldömölkiekért alakult, mivel sok nyugdíjas, idıs 
horgász van, akik nem tudnak más tóra elmenni.   
 
 13./ Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 Megkérdezte, hogy a Balatonon mennyibe kerül a napijegy, 
illetve a gyermekek részére a jegy? 
 

14./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
elnöke: 

 
 A Széki tavon 3500 Ft, a Balatonon pedig 3000 Ft a napijegy. 
12 éves kor alatt van a gyermekjegy, 12-18 éves korig ifjúsági horgászok vannak. Az 
egyesület döntése alapján ifjúsági horgászoknak is megadhatja azt a lehetıséget, hogy 
felnıttként, de ifjúsági jeggyel horgásszanak. Az egyesületük esetében a gyermekjegy 2000 
Ft/év, az ifjúsági jegy 10.000 Ft/év. 
 
 15./ Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 Azt hogyan tudják biztosítani, hogy valaki 2500 Ft-ért vásárol 
napijegyet és amit kifoghatnak, az valóban a tóban megtalálható? 
 

16./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
elnöke: 
 

 Amennyiben egyesületük a horgászati jogot megkapja, mivel 
rendelkeznek haltelepítési tervvel, az elsı telepítés tavasszal történik, másik nyáron, harmadik 
az ıszi hónapokban. Kb. 50 ember vár arra, hogy milyen döntés születik a mai napon. Ennek 
az 50 fınek a most befizetett tagdíja 25.000 Ft erre az évre, ami 1.250 e Ft-ot jelent. Az 
egyesület elnöksége úgy döntött, hogy ebbıl 1 millió Ft-ot most az elsı tavaszi telepítésen 
betelepít, ami 4 mázsa pontyot, 4 mázsa amurt, 8 mázsa kárászt és 8 mázsa keszeget jelentene. 
Ennyi mennyiségő apró hal ebben a Téglagyári tóban 10 év alatt nem került telepítésre. 
 
 17./ Lukács Erzsébet képviselı: 
 
 Azt hogyan tudják meg a tagok, hogy mikor telepítenek? 
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18./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
elnöke: 
 

 Minden egyes haltelepítéskor a tagok meghívást kapnak,  hogy 
meggyızıdhessenek arról, hogy valóban oda kerül a megfelelı mennyiségő hal, amirıl  
hirdetmény formájában, helyi médiumokban adnak tájékoztatást. 
 
 19./ Fehér László polgármester: 
 
 Az egyesületnek a tagsága limitálva van, vagy annak lehet akár 
500 tagja is? 

20./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
elnöke: 

 
 Az meg van határozva, hogy adott vízfelület, mennyi horgász 
tagot bír el. Az lehet, hogy Celldömölkön a Lokomotív Egyesületnek van 500 tagja, abból 
nem mindenki celldömölki horgász, ez a tó maximum 100 egyesületi tagot bír el. 
 
 21./ Fehér László polgármester: 
 
 A 100 fı az év minden napján kimehet horgászni, viszont ha 
ennél többen akarnak kimenni a tóra, azoknak minden alkalommal kell fizetni, aki viszont 
egyesületi tag, az pedig 25 e Ft-os éves díjat fizet és akárhányszor horgászhat? 

  
 22./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 

elnöke: 
 
 Nem egészen így van, mert az egyesületi tagoknak le van 
szabályozva, hogy egy évben mennyi halat vihetnek el. Egyesületi tag a 365 napból 360-at 
horgászhat, naponta kimehet, de 52 nemes halnál többet egy évben nem vihet el. Van egy 
fogási napló, amit a társadalmi halırök minden napos beosztásban ellenırizhetnek. Az a 
napijegyes, aki 300 alkalommal megy horgászni és befizeti a 2500 Ft-ot, az 300-szor annyi 
halat vihet el, ami meg van határozva, viszont egyesületi tag nem vihet el többet. 
 
 23./ Fehér László polgármester: 
 
 Van egy fogási napló, mégis elıfordulhat, hogy több halat 
visznek el, mint amennyit abba beírnak. A képviselık egy része dönteni akar arról, hogy a 
Vulkán Sporthorgász Egyesületnek adják a tó halászati jogát. A bizottság azt javasolta, hogy a 
tavat halásszák le és írjanak ki pályázatot a tó haszonbérbe adására. A képviselık találkoztak-
e olyan anyaggal, amiben leírták, hogy hány fıs a taglétszám, hogyan horgászhatnak 
napijeggyel, stb? A pályázat ezekre a dolgokra adna választ. 
 
 24./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
                                     Valóban, ilyen anyagot a Vulkán Sporthorgász Egyesület nem 
adott be, de a MOHOSZ sem. 
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 25./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 Ez lenne a pályázati kiírás lényege. 
 
 26./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 Bizottsági ülésen dr. Smidéliusz Sándor ügyvéd úr azt is 
elmondta, hogy egyetlen törvényes lehetıség van, a halászati jog megpályáztatása, amirıl a 
szakvéleményét is leírta. Úgy gondolja, hogy nem lehet kérdéses a képviselıtestület elıtt ez a 
dolog, amennyiben törvényesen akar eljárni. 
 
 27./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 

elnöke: 
 
 Celldömölkön nincs 500 horgász, a Széki tavon is 20-an vannak. 
Itt azért nem horgásztak, mert nem volt mit horgászni. Ebbe a tóba évente két vagy három 
alkalommal 180-200 kg halat telepítettek, azt pedig a tilalom feloldása után két nap alatt 
kifogták.  
 
 28./ Budai Bernadett képviselı: 
 
 Addig halasztják a döntést, míg ellenségeskedés fog kialakulni a 
két egyesület tagjai között, ezért nem írna ki pályázatot a haszonbérbe adásra, mivel az az 
önkormányzatnak bevételt nem eredményez. Javasolta, hogy egyik egyesületnek se adják a tó 
üzemeltetését, az maradjon az önkormányzatnál, ezt a feladatot telepítsék a 
Városgondnoksághoz. A Vulkán park megépül, van fürdıjük, van tavuk, akár egy lovardát is 
ki lehetne alakítani, ami idegenforgalmi látványosságot jelenthetne. 
 
 29./ Baranyai Attiláné dr. jegyzı: 
 
 A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségét írásban 
felkérik a képviselıtestületi döntésnek megfelelıen arra, hogy egy hónapon belül a tó 
lehalászását végezzék el, azt adja vissza birtokba a tulajdonos önkormányzatnak. Két 
társadalmi szervezetben tömörülnek, akik a tó halászati jogát kívánják gyakorolni, ezért az 
önkormányzat megfontolná, hogy nem adná haszonbérbe a tó halászati jogát, hanem azt 
megtartaná magának, ezt a feladatot a Városgondnoksághoz telepítenék.  
 
 30./ Bakó István, a Városgondnokság vezetıje: 
 
 Mekkora az az összeg, amennyiért a jogot megvásárolja az 
önkormányzat? A fürdın oktatási joguk van, amire nincs kapacitása, hogy szervezze, azokat a 
jogokat eladta, pl. bébi úszás jogát havi fix összegért, amit egy vállalkozó végez. Véleménye 
szerint mégiscsak jobban járna a város, ha pályázatot írna ki a bérbeadásra, az ajánlatok, 
pályázatok elbírálásából lehetne egy jó döntést hozni. 
 
 31./ Horváth Melinda képviselı: 
 
 Amennyiben ezt a dolgot Városgondnoksággal kívánják 
megoldani, a képviselıtestület tartsa meg azt a jogot, hogy a halászati jog kijelölése ne az 
intézményé legyen. 
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 32./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
 elnöke: 
 
 A Városgondnokság igazgatója  a fürdı esetében tovább adta a 
jogot, de világít, főt, vizet biztosít, tisztít, stb. van, mit tovább adni, ebben az esetben viszont 
az önkormányzatnak semmilyen feladata nem lenne. 
 
 33./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 -Szavazásra tette fel a határozati javaslat 1./ pontját. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Három variációt tud feltenni szavazásra. Az elsı, amit az 
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat 2./ pontja tartalmaz. A másik – ami képviselıi 
indítvány volt - hogy most döntsenek, a Vulkán Sporthorgász Egyesület kapja meg a 
téglagyári tó halászati jogát. A harmadik javaslat, ami szintén képviselıi indítvány volt, hogy 
az önkormányzat üzemeltesse a tavat, a Városgondnokságon keresztül. 
 
 34./ Baranyai Attilné dr. jegyzı: 
 
 Elmondta, hogy a képviselıi indítványokat kell a sorrendben 
elsıként megszavaztatni. 
 
 34./ Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy most döntsenek arról, hogy a Vulkán 
Sporthorgász Egyesület kapja meg a halászati jogot április 1-jével. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 3 igen, 6 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 
 -Szavazásra tette fel, hogy Celldömölk Város Önkormányzata 
bízza meg a Városgondnokságot a horgászati, halászati tevékenység gyakorlásával. 
 
 A képviselıtestület 4 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal 
javaslatot nem támogatta. 
 
 -Szavazásra tette fel az elıterjesztésben szereplı határozati 
javaslat 2./ pontját. 
 
 A képviselıtestület a javaslatot 2 igen, 7 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal nem támogatta. 
 
 A képviselıtestület az elıterjesztés alapján, a napirend során 
ismertetett szavazati arányokkal a következı határozatot hozta: 
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 56/2011.(II.23.) sz. képviselıtestületi határozat: 
 

A képviselıtestület elrendeli, hogy a Celldömölk Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezı 1859/1. hrsz-on lévı 
Téglagyári tóból a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége az általa betelepített halmennyiséget 2011. március 
31-ig halássza ki, és e határidıvel a szövetség a halászati 
tevékenységének gyakorlását a tavon szüntesse meg. 

 
Felelıs:      Fehér László polgármester 
                   Baranyai Attiláné dr. jegyzı  
Határidı:    2011. március 31. 

 
 35./ Zsámboki Zoltán, a Vulkán Sporthorgász Egyesület 
 elnöke: 
 
 Felhívta a képviselıtestület figyelmét, hogy a tavaszi 
telepítéshez legkésıbb március 31-ig meg kell adni a megrendeléseket, amihez több helyrıl 
árajánlatokat kell kérni, ami azt jelenti, ha most nincs döntés, csak márciusban, akkor a 
téglagyári tóban hal ebben az évben nem lesz. 
 
 36./ Fehér László polgármester: 
 
 A határozati javaslat 1./ pontját elfogadta a képviselıtestület, 
amit nem lesz egyszerő lehalászni. A következı soros testületi ülés idıpontja 2011. március 
30-a, akkor hoznak döntést, vagy 15 napon belül rendkívüli képviselıtestületi ülést hív össze. 
Ezt abban az esetben fogja megtenni, ha elıtte a képviselıkkel történı egyeztetésen 
konszenzus alakul ki, ellenkezı esetben soros ülésen foglalkoznak a témával. 
 
 -Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést bezárta, 
bejelentette, hogy a képviselıtestület a továbbiakban zárt ülést tart. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
Baranyai Attiláné dr.        Fehér László 
      jegyzı       polgármester 


